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Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 3/2017 

ze dne 14.6.2017 
 

 
Přítomni:    Mgr. Jan Červa,  Mgr.  Vladimír Antonín Hons, PaedDr. Venuše Mirovská,         

Mgr. Zdeněk Zákutný, Mgr. Simona Vágnerová, Mgr. Olga Krátká, DiS., Jiřina 
Krupková, Milan Vařák, Ing. Martina Kladivová, Ing. Romana Krameriusová 

 
Omluveni:   Bc. Gabriela Krůtová 

 
 
Program jednání:  
 
1.      Jmenování ověřovatele zápisu z jednání komise pro výchovu a vzdělávání RM 
2.  Žádost Nadačního fondu Gaudeamus o poskytnutí finanční podpory na dějepisnou soutěž 

studentů gymnázií 
3.  Žádost spolku Společná cesta Louny, z.s. o poskytnutí dotace na nákup pomůcek  
4.  Zpráva o návštěvě ZŠ a MŠ Montessori školy ve Slaném 
5. Různé 
 
 
1. Jmenování ověřovatele zápisu z jednání komise pro výchovu a vzdělávání RM 
 
Ověřovatelem zápisu byl jmenován Mgr. Vladimír Antonín Hons, místopředseda komise pro 
výchovu a vzdělávání RM. 
 
 
2. Žádost Nadačního fondu Gaudeamus o poskytnutí finanční podpory na dějepisnou 

soutěž studentů gymnázií 
 

Členům komise byla předložena žádost Nadačního fondu Gaudeamus při Gymnáziu Cheb 
o poskytnutí finanční podpory ve výši 3.000 Kč na organizaci XXVI. ročníku dějepisné soutěže pro 
studenty gymnázií z celé České republiky a Slovenské republiky. Soutěž je zaměřena na znalost 
období let 1949 – 1967. 
 
Závěr: Komise doporučuje žádost zamítnout. Vzhledem k tomu, že se jedná o individuální 
dotaci, na kterou nelze použít finanční prostředky z dotačního programu komise pro 
výchovu a vzdělávání vyhlášeného na rok 2017, doporučuje komise předložit žádost 
k projednání finančnímu výboru ZM.  

Hlasování:  
Pro: 8 – Mgr. Červa, Mgr. Hons, PaedDr. Mirovská, J. Krupková, Mgr. Zákutný, M. Vařák,        
Mgr. Krátká, Mgr. Vágnerová 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 
3. Žádost spolku Společná cesta Louny, z.s. o poskytnutí dotace na nákup pomůcek  
 
Členům komise byla předložena žádost spolku Společná cesta Louny, z.s. o poskytnutí dotace ve 
výši 5.000 Kč na nákup pomůcek. Spolek provozuje od ledna 2016 ve spolupráci s Městskou 
knihovnou Louny v prostorách Klub(ovny) Luna Montessori klubík. Klubík je určen pro děti ve věku 
do šesti let. Probíhají zde pravidelná setkávání a společné hraní s dětmi a rodiči v duchu 
Montessori pedagogiky. Klubík je vybaven profesionálními i podomácku vyráběnými pomůckami. 
Důvodem žádosti je potřeba rozšířit stávající inventář a nahradit poškozené pomůcky. 
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Závěr: Komise doporučuje žádosti vyhovět. Vzhledem k tomu, že se jedná o individuální 
dotaci, na kterou nelze použít finanční prostředky z dotačního programu komise pro 
výchovu a vzdělávání vyhlášeného na rok 2017, doporučuje komise předložit žádost 
k projednání finančnímu výboru ZM.  

Hlasování:  
Pro: 8 – Mgr. Červa, Mgr. Hons, PaedDr. Mirovská, J. Krupková, Mgr. Zákutný, M. Vařák, 
Mgr. Krátká, Mgr. Vágnerová 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 
4. Zpráva o návštěvě ZŠ a MŠ Montessori školy ve Slaném 
 
Dne 31.5.2017 předseda komise Mgr. Červa a členky komise PaedDr. Mirovská, Mgr. Krátká, 
Bc. Krůtová navštívili ZŠ a MŠ Montessori ve Slaném. Všichni byli přivítáni ředitelkou školy 
Mgr. Udatnou, poté dva členové navštívili základní školu a dvě členky mateřskou školu. V závěru 
byly přítomným zodpovězeny veškeré dotazy. Návštěvy se zúčastnila také jedna z členek spolku 
Společná cesta Louny, z.s. MUDr. Umhöhová. 
Mgr. Krátká seznámila přítomné s tím, jak probíhala návštěva v mateřské škole Montessori a poté 
Mgr. Červa pohovořil o průběhu návštěvy na základní škole Montessori. Oba nastínili, jaké bylo ve 
škole prostředí, jak probíhala výuka, jaké bylo vybavení učebními pomůckami atd.  
 
Závěr: Členové komise zkonstatovali, že nejsou proti, aby v Lounech vznikla možnost 
alternativní formy vzdělávání dětí metodu Montessori. V současné době přichází v úvahu 
dvě varianty. Buď provozovat Montessori školu na soukromé bázi nebo zřídit v Lounech 
pobočku Montessori školy Slaný. Komise v dubnu 2017 informovala členky spolku 
Společná cesta Louny o situaci ohledně prostor pro výuku a doporučila jim obrátit se 
přímo na majitele vhodných objektů. Další kroky ve věci zřízení Montessori školy již musí 
podniknout členky spolku Společná cesta Louny. 

 
 
5. Různé 
 
Mgr. Hons informoval přítomné, že ho kontaktovaly nezávisle na sobě dvě učitelky lounských 
základních škol s dotazem, zda město Louny uvažuje v příštím roce v souvislosti s končícím 
funkčním obdobím ředitelů škol o vypsání konkurzů na místa ředitelů. Na toto téma proběhla mezi 
členy diskuse. 
 
 
Stav finančních prostředků komise v roce 2017 

 Kroužky Ostatní Celkem 

Rozpočet komise pro r. 2017      50 000,--  20 000,-- 70 000,-- 

Celkem přiděleno 30 000,-- 0,-- 30 000,-- 

Zůstatek k 14.06.2017 
 

20 000,-- 20 000,-- 40 000,-- 
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Účast členů komisí a výborů na jednáních těchto orgánů 

    

Počet jednání ve volebním 
období 13   

 
    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

 Mgr. Jan Červa 10 3 0 

 Mgr. Vladimír A. Hons 12 1 0 

 Mgr. Zdeněk Zákutný 11 2 0 

 Jiřina Krupková 10 3 0 

 Milan Vařák  13 0 0 

 Bc. Gabriela Krůtová 8 5 0 

 PaedDr. Venuše Mirovská 12 1 0 

 Mgr. Olga Krátká 13 0 0 

 Mgr. Simona Vágnerová 10 3 0 

 
 
 
Schválil: Mgr. Jan Červa  předseda komise  19.6.2017   

 

 Jméno  funkce  datum  podpis 

 
     
Ověřil: Mgr. Vladimír A. Hons  místopředseda 

komise 
 19.6.2017   

 

 jméno  funkce  datum  podpis 

 
 
Zapsala: Ing. Martina Kladivová  tajemnice komise  19.6.2017   

 

 jméno  funkce  datum  podpis 

 

 
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je komise iniciativním a poradním orgánem rady města. Její 
stanoviska a náměty jsou předkládány k projednání radě města, která k nim zaujímá své konečné 
rozhodnutí formou usnesení.      
 
Zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 3/2017 projednala Rada města Loun 
na své 59. schůzi dne 24.07. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  
 
Usnesení č. 233/2017  
Zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 3/2017  
 
Rada města 
b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 3/2017 ze dne 14.06.2017 

Hlasování:   

Pro 7  Šabata, Čermák, Červa, Rieger, Kurka, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 


